
 

Sikerült! Mozsgó labdarúgó csapata aranyérmes! 
Az idei évad bajnokai a Megye III. osztályban a Czilbulka csoportban Mozsgó lett. Már az utolsó forduló 

előtt biztosítottuk helyünket a dobogó legfelső fokán. Magyarhertelend csapatát négy ponttal megelőzve, 

az első helyet már nem vehetik el tőlünk. A várva-várt siker megérkezett, magasabb osztályba léptünk, 

jövőre a MEGYE II.-ben folytathatjuk. Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a MOZSGÓI labdarúgás 

sikeréhez. 

GRATULÁLUNK! 

eredmények a 16. oldalon 

! 

 

 
 

Kovács József: Itt lakom én Baranyában  

 

Itt lakom én Baranyában, annak egy kis falujában. 

Mozsgó az én falum neve, itt van a világ közepe.   

Itt kel fel a nap is reggel, a gólya is szebben kelepel, 

Itt folyik a Porovica – egy kis ér vagy patakocska, 

medre tele náddal, sással, benn fészkelő vadkacsákkal. 

A falum erdő veszi körül, itt a tücsök is szebben hegedül, 

itt fészkel a fülemüle, az erdő madár füttyel tele, 

itt fészkel a búsgerlice, - honszerelem köti ide… 
 

Én is ilyen madár vagyok, boldog vagyok, hogy itt lakok. 

Itt jártam én iskolába, testvért látok fűben, fában, 

itt minden lakos ismerősöm, nincs ennél szebb falu 

nékem. 

A világba bárhol járok, ide mindig visszavágyok. 

Itt neveltek fel szüleim, ide kötnek emlékeim. 

Itt múlt el az ifjúságom, itt haljak meg azt kívánom. 

Mozsgó földje legyen párnám,  

hol megpihentek apám s anyám. 

    

Kovács Józsi bácsi gondolatával nyitották meg a 

Zselic hangjai szavalóversenyt 2014. május 16-án 

Mozsgón.                                      folyt. a 9.  oldalon 

 

 
 



MOZSGÓ                           2014. június 

  

2 
 

 
 
JÖVŐBE MUTATÓ BERUHÁZÁSOK 
 

Átadásra került a kultúrház és sportöltöző épületére 

felszerelt napelemes rendszer, mely a megnyert 

Leader pályázatoknak köszönhetően, önrész 

biztosítása nélkül valósult meg. A beruházás 

összértéke 12 Millió Ft.  

A megújuló energiaforrásra épülő rendszer 

napkollektorból és napelemekből áll. A 

napkollektor, mint a nevéből is látszik, napenergia-

gyűjtő, mellyel meleg víz állítható elő, így a bojlerek 

fűtése ezzel a rendszerrel megoldható. A napelem 

elektromos áramot indukál, 1 m2 napelemmel kb. 

124 W teljesítmény állítható elő, azaz 1 kWh energia 

kb 8 óra napsütéssel. A megtermelt energiát az 

elektromos hálózatba tápláljuk vissza, így az 

áramfogyasztásért a jövőben nem kell fizetnünk. 

 

 

 

 

 
 

ELINDULTAK A KÖZMUNKA-

PROGRAMOK 
 

Három programot nyertünk, melyek beindítása 

folyamatos. Első körben, március közepén, a 

mezőgazdaságban dolgozók kezdhették meg a 

munkát.  Ebben az évben, a zöldség- és 

gyógynövények mellett, fóliasátorban is fogunk 

növényeket termeszteni. A szántóföldi 

növénytermesztés megkönnyítése érdekében a 

járműparkunk egy újabb traktorral gyarapodott – új, 

négykerék meghajtású, 8 millió értékű, MTZ-vel. 
 

Május hónaptól kaptuk meg a vágópont 

befejezéséhez szükséges anyagi forrást. 

Szeptember végéig nemcsak ezt a nagy értékű 

beruházást fejezzük be, de a mellette megépülő 

hizlaldát is. Ezek a létesítmények a jövőnket 

alapozzák meg. Június elejétől újabb 

létszámbővítés történt, így összesen a három 

programban 178 főt foglalkoztatunk. 
 

Várhatóan augusztusban kezdődik a 

mezőgazdasági földút- és belvízelvezetési program, 

melyben 20-30 főt alkalmazunk. 
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Javítás, karbantartás, állagmegóvás 
 

A megvásárolt plébánia kertjében a fákat Szabados 

Zoltán, a Mozsgóért Egyesület aktív tagjának 

közreműködésével, megritkítottuk. 

 

Jelenleg a belső udvari tető karbantartási 

munkálatai kezdődtek el. 

 

Ugyancsak odafigyelést és gondozást igényel az 

ősszel kitisztított temető. A gyomirtást, különös 

tekintettel az akácra, el kell végezni. 

                                                            Kovács Zsolt 

  polgármester 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS 
 

Győri Anna (Mozsgó, Mátyás k. u.)  2014. május 

25.-én szülei Fejős Brigitta és Győri Sándor nagy-

nagy örömére megérkezett.  

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a 

családnak! 

 
ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, lakásfenntartási támogatás) június havi 

kifizetésének időpontja:  

2014. július 4. (szerda) 10.00-12.00 óra 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGHÍVÓ 

 

Mozsgó Község Önkormányzata meghívja Önt és 

családját 2014. június 7-én, szombaton 10:00 órától 

a Kazaliczky Antal Művelődési Házba tartandó házi 

komposztálást népszerűsítő rendezvényére. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Csizik Mihályné Árpád utca 

Fekete István Mátyás kir. utca 

Marosi Lajos Batthyány utca 

Paksi Károlyné Kassai utca 

Pap Józsefné Mátyás kir. utca 

Pásztó Sándorné Árpád utca 

Schaub Jánosné Árpád utca 

 

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük azon 70 év feletti 

Mozsgói Lakosokat,  
akik június hónapban 

ünneplik születésnapjukat! 
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KAKAS SZÉPSÉGVERSENY   KAKAS VÁLASZTÁS 
Vendégcsalogató óriásbábokkal, Muzsikál a Somogy zenekar, Lovaskocsizás, 

Gyermekfoglalkoztató, Ügyeskedés kreatív kezekkel, Lovagoltatás, Labirintus, Szénaugráló 

Fajátszótér, Arcfestés, Ugrálóvár, Körhinta,  

VÁSÁRI FORGATAG       Kakasos ételek, Fagyi, Rétes, Kürtöskalács 

facebook.com/mozsgo   www.mozsgo.hu  +36 20 329 0590 

http://www.mozsgo.hu/
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ELSŐ HELYEN A GYEREKEK 
Puskás Istvánné Gulyás Magdolna 

 

Mozsgón született, mindig itt élt, itt dolgozott, 

szülei, nagyszülei is Mozsgón éltek, tősgyökeres 

mozsgói. Bár keveset látni a faluban, de az 

emberek szeretettel és tisztelettel beszélnek 

róla. Nekünk, a családnak sokat mesélt 

elhivatottságáról, a tanítványokról, 

beleláthattunk a pedagógusi lét rejtelmeibe. 

Szeretném most az olvasókkal is megosztani 

ezeket a gondolatokat, arra kértem, meséljen!  
 

 
Az 1970-es 

években 

 
Amikor erről a 

beszélgetésről 

szó esett, 

belegondoltam, 

hogy a 73 

évemet Mozsgón 

éltem le. Itt 

születtem 1941. 

március 28-án 

(egy éjszaka a 

Kövesi 

Jóskával). Itt 

éltek és 

dolgoztak a 

szüleim, nagyszüleim, dédszüleim. Nem véletlen, 

hogy a kedvelt Radnóti versem soraival 

mondhatom: „itthon vagyok”. 

 A mozsgói iskola építkezésén a szüleim is 

segítettek, hogy amire a bátyám iskolába kerül, ide 

járhasson. Ide jártam én is. Jó oktatásban és 

nevelésben részesültünk. Az igazgatónk Lengyeltóti 

János bácsi volt, az osztályfőnök Révész Dénes. 

Mindketten sokat tettek ezért a faluért, és a rájuk 

bízott gyerekekért. Nevelői voltak gyerekeknek, 

fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Az 

iskolánknak jó híre volt. Mi gyerekek abban a 

pénztelen időben is eljutottunk a fővárosig, a 

Balatonig. Ma aztán izgalmas lenne elmesélni 

milyen furfangos szervezéssel – most meg sem 

lehetne tenni. 

 Édesanyám szorgalmazta a családban, hogy 

bátyám továbbtanuljon – abban az időben, a 

háború idején, ez nem volt egyszerű – pedagógus 

lett. Amikor ő tanítani kezdett, én akkor kezdtem az 

általános iskolát. Aztán a szigetvári gimnáziumban 

érettségiztem. Még vonattal jártunk be. A 

környékről egy vasúti kocsit megtöltöttünk. Élmény 

volt – főleg, ha késett a gőzös és kicsit lóghattunk 

is. Barátságok születtek, vigyáztunk egymásra. Jó 

tanáraink voltak. Az osztályfőnökünkkel a mai napig 

tartjuk a kapcsolatot.  

 Aztán az édesapám betegsége miatt 

kétséges volt, hogy nappali tagozaton 

továbbtanulhatok-e. (Ez a tsz kezdeti idő.) Az nem, 

hogy pedagógus pályát választok, csak hogy 

milyen módon. Végül az akkor induló Kaposvári 

Felsőfokú Tanítóképzőbe nyertem felvételt. Olyan 

tantestület tanított és nevelt bennünket 

pedagógussá, akik az akkor megszűnt középfokú 

tanítóképzők legjobbjaiból kerültek ki. 

Emberségből, tudásból, szakmai ismeretekből 

nagyon sokat kaptunk. Két éve kaptuk meg az 

aranydiplomát – ötven év után, de mindegyikünk 

csak elismeréssel adózott az iskolánknak és volt 

tanárainknak azért, ahogy tanítottak és neveltek 

bennünket. Arra neveltek bennünket, amit egy falusi 

tanítónak az iskolai tevékenysége mellett a 

közösségben is el kell látnia. 

 1962-ben végeztem és jöhettem haza! Itthon 

édesanyám és nagyanyám várt. Amikor hazaértem, 

végignézve a kertet az egyik meggyfán még 

találtam pár szem gyümölcsöt. Nosza, föl a tetejére. 

Lakott az utcánkban egy idős harcsabajszú igazi 

paraszt bácsi, Petrovics bácsi, aki akkor ballagott 

hazafelé. Észrevett. – Mit csinálsz te lány? Gyere le! 

Köszönés – magyarázat – Nem használ! – Gyüssz le 

azonnal, míg le nem esz a fenye! S addig nem 

tágított, amíg a földön nem voltam. Hazaértem – 

dobbant a szívem – vigyáznak rám. Ezt az 

odafigyelő, féltő figyelést egész életemben éreztem.  

 

1963-ban kötöttem házasságot Puskás 

Istvánnal, és úgy döntöttünk Mozsgón maradunk. 

Férjem lett bejáró Szigetvárra. Később pedagógus 

kölcsönnel itt építkeztünk. Fiam, Péter 1964-ben, 

Eszter 1970-ben született. Mindketten 

pedagógusok. A bátyám családjával együtt kilenc 

tanító és tanár volt a családban, egyik sem 

kényszerből. 

Sajnos az iskolában a régi tanítóimnak már 

nem lehettem kollégája. Akkor még összevont 

osztályok voltak. Az első évben 1-3. osztályt 

tanítottam 50 kisgyereket, 28 elsőst és 22 

harmadikost. Aztán a felső tagozatba kerültem, s 

mivel szaktanár alig akadt, tanítottam irodalmat 

több mint tíz évig, rajzot, gyakorlatit végig, aztán 

biológiát, meg amire szükség volt. S mellé az 

osztályfőnökség. Közben továbbtanultam, 1972-

ben végeztem a Pedagógiai Főiskolán rajz szakon. 

 Sokat voltunk a gyerekekkel – mindegyikünk 

úttörővezető is volt az osztályában, és több évig 

csapatvezető is. Nagyokat túráztunk, kirándultunk, 

táboroztunk, műsorokra, vetélkedőkre készültünk. 

Van olyan – ma már nagypapa (Ács papi) 

tanítványom, aki még mindig el tudja mondani a 

gyermekkori szerepét. 
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 Hogy pénz nem volt akkor sem? Nem. Sok 

papírt, vasat, rongyot gyűjtöttünk, munkát 

vállaltunk a községben, a tsz-ben, erdészetben, és 

lassan összegyűlt a pénz kiránduláshoz, 

táborozáshoz. Mindegy, hogy „úttörő” a neve vagy 

más, de én úgy látom, hogy a gyerekeknek ez az 

együttlét bizony hiányzik az életéből a maga 

kötetlenségével, izgalmas versengéseivel. 

Szorosabb volt a kapcsolat és közvetlenebb a 

felnőttek és gyerekek között is, hiszen sokat 

voltunk együtt.  

 A pedagógus munkájára igényt tartott a falu 

közössége és a művelődési ház is. Szakköröket 

vezettünk. Én asszonyokkal hétfőnként 

„asszonyklubot” tartottam. Kézimunkáztunk, 

beszélgettünk, és sokszor volt előadónk egy-egy 

őket érdeklő témában. Megyei díjasok voltunk. A 

gyerekeknek meg népművészeti szakköre volt, 

szövéstől, játékokon át az ünnepi hagyományokig.  

 

 
1973 - Kézimunka szakkör kiállítása 

 

A község vezetői mindjárt a kezdetben 

megkerestek feladatokkal. A tanácstagság, 

vöröskereszt, népfront, megyei tanácstagság és 

sok évig az ifjúságvédelmi munka, jó csapat volt 

együtt: védőnő, orvos, vöröskereszt és ifj. védő. 

Nem is került akkor innen még állami gondozásba 

gyerek. 

A legszebb emlékem az óvoda építésénél végzett 

társadalmi összefogása a négy községnek. 
 

Ezt a sokrétű munkát elismerték?  

Persze jól esik, ha az ember munkáját elismerik. De 

a legtöbbet talán az jelentett számomra, hogy a 

falubelieknek megmaradtam a Gulyásék lányának, 

akivel őszintén megbeszélhettek mindent.  

Elismerték megyei szinten az ifjúságvédelmi 

munkámat, a fiatalokért végzett tevékenységet. 

1980-ban miniszteri dicséretet kaptam, s nyugdíjba 

menetelemkor, 1998-ban a pedagógus szolgálati 

emlékérmet, két éve az aranydiplomát. 

 Összegezve ezt a 73 évet. Nagyon 

szerettem tanítani és a gyerekekkel lenni, és nagy 

betűvel mondva ITTHON lenni. Amíg dolgoztam az 

év legszebb pillanatához tartozott – és ez egy 

évben sem maradt el –, amikor az első tanítási nap 

lementem, és megnéztem a kis elsősöket, s a 

meghatódott szülők között az évek múltával ott 

láttam a volt tanítványokat, szülőként, s megértem, 

hogy nagyszülőként is. Most is köszönöm a 

falubeliek bizalmát és sok szeretetét, no és a 

családomnak a segítségét. Örülök, hogy a fiam és 

felesége itt dolgozik, s az iskolában is sokan 

vannak a régi tanítványok közül. S nem kisebb 

elégedettség, hogy iskolánk a tanítványaival nem 

vallott szégyent semmilyen területen.  

 Bár tényleg keveset látni a családon kívül, 

azért figyelemmel kísérem a falu életét. Élvezem az 

itthonlétet, a családot, az unokák fejlődését, az 

olvasást no és a kertet. Természeti környezetünk 

gyönyörű, és nem véletlen, hogy a falunkat „kis 

ékszerdobozként” jellemezte egyik vendégünk. 

Örömmel látom, hogy rendben tartott, tiszta és 

virágos. Köszönetet érdemel az a sok szorgos kéz, 

aki ezt létrehozza. 

 Mivel pedagógusnap közeledik, jó munkát 

kívánok minden kollégának, és kitartást, erőt. Ha 

bármi történik is, a gyerekeket szeressék nagyon! 

Egy számomra kedves kis verssel köszönteném 

őket:  

 Szűcs Imre: A gyermekzseni 

 A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, 

 Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. 

 A gyermekszem: tág világ és kikelet, 

 Ha reád néz, földeríti szívedet. 

 A gyermekszem: a legfurcsább hatalom, 

 Próbáld ki csak másokon vagy magadon. 

 Mert amikor a gyermekszem kérve kér, 

 Abba minden vágy és csoda belefér. 

 A gyermekszem: szirmát nyitó kék virág, 

 Tőle fordul szebbre, jobbra a világ. 

 A gyermekszem: fényesség és bizalom, 

 Vezéreljen téged is az utadon! 

 

 
2012 - aranydiploma átadón                      

P. É. 
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Mozsgó Község Képviselő-testülete 

tisztelettel köszönti a tanárokat, 

 tanítókat, óvodapedagógusokat, az 

oktatási intézmények valamennyi 

munkatársát pedagógusnap 

alkalmából! 
 

    
 
 
 
 

 

Természetvédelmi vetélkedő Hobolban 

ápr. 25. 
 

A színvonalasan megrendezett vetélkedőn játékos 

formában adhattak számot tanulóink tudásukról. 

Mindkét csapat jól teljesített.  

A 3. helyezett csapat tagjai:  Puskás András (8. o.), 

Viljovácz Kitti (7. o.), Ignéczi Éva (6. o.), Hegedüs 

János (5. o.),  

4. helyezést elért csapat tagjai: Harmuth Patrik (8. 

o.), Szatmári Richárd (7. o.), Gelencsér Mercédesz 

(6. o.), Tóth Levente (5. o.)  

Felkészítő tanárok: Halász Gábor, Horváth Róbert, 

Matus Attila 

 

Körzeti Atlétikai Diákolimpia  
máj. 7. 
 

Szigetváron rendezték meg a körzeti atlétikai 

diákolimpiát. A megmérettetésen induló tanulók 

mindegyike éremmel jött haza.  

Eredményeink: Ignéczi Éva 60 m futás 1. hely, 

távolugrás 3. hely, 300 méteres és 1500 méteres 

futásban is megnyerte a versenyt Horváth László,  

Ignéczi Ádám kislabdadobás 1. helyezés, Mates 

Dávid ugyanebben a sportágban 2. helyezést ért el.  

Palkó Olivér a korcsoportjában kislabdadobásban 

szintén 1. helyezést ért el.  

 
 

Kisiskolák Atlétikai Diákolimpiája - Pécs 

máj.  26.  
 

Kiemelkedő teljesítmény!  

Egyéni: 

Leány III. kcs. 600m futás I. hely: Ignéczi Éva 

Fiú IV. kcs. 800m futás II. hely: Horváth László 

Jogot szereztek az országos döntőbe való 

induláshoz. 

 

 
 

Ignéczi Éva, Horváth László, Kovács Dezső 

felkészítő tanár 

 
 

Kisiskolák Labdarúgó Diákolimpiája 

máj. 20.  
 

A Szigetváron megrendezett versenyen elhoztuk az 

aranyérmet. Továbbjutottak a megyei fordulóba. 

 

 
 

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő 

tanároknak egyaránt. 

 
 

E-hulladékgyűjtés 
 

Május végéig gyűjtöttük az elektronikus 

hulladékokat. A lakosság nagy mennyiségű 

készüléket helyezett el: tv, monitor 32 db, hűtő, 

fagyasztó 15db, mosógép 3db, egyéb elektronikai 

termék 71 db.  

Köszönjük az aktivitást!  

Jövőre is meg kívánjuk szervezni ezt a lehetőséget, 

kérjük éljenek vele. 
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Lengyeltóti János Általános Iskola névadó 
ünnepsége és a „Zselic hangjai” szavalóverseny 
 

Minden ember életében fontos dátum a 

születésnap, iskolánk Lengyeltóti János nevét 

csaknem húsz éve vette fel, rá emlékeztünk. 

Első ízben fordult elő, hogy az időjárás miatt 

a kultúrházban tartottuk meg a programot, de akik 

elfogadták a meghívást, emlékezetés, szép 

esemény részesei lehettek. Az iskola 2. és 7. 

osztályos tanulói Jancserevics Erika és Orbánné 

Matus Erzsébet által szerkesztett irodalmi műsort 

adtak elő, melyből megismerhettük János bácsi 

életének fontos állomásait. 

1997-ben indította útjára Hajdú János, volt 

iskolaigazgató, magyartanár a „Zselic hangjai” 

szavalóversenyt. Ezt a hagyományt megtartva, 

szellemiségét továbbörökítve, minden évben 

megrendezzük. Az évek során olyan rangra tett 

szert ez a megmérettetés, hogy párhuzamosan két 

csoportba bontva adják elő kedvenc versüket a 

gyerekek. Az idei évben hat iskola 61 tanulója négy 

korosztályban képviseltette magát. Olyan 

szavalatokat hallhattunk – mondta el Tóth 

Györgyné a zsűri elnöke, melyek elvarázsoltak 

bennünket. Dicséret illeti a gyerekeket és felkészítő 

tanáraikat egyaránt.  
A nap házigazdája, koordinátora már évek 

óta Orbánné Matus Erzsébet magyartanár, aki 

nagyon fontosnak tartja átadni a versek, irodalmi 

művek szeretetét a fiataloknak. Versenyekre, 

előadásokra készíti fel a diákokat, évek óta rendezi 

az iskolai és a községi ünnepségeket. Köszönet a 

munkájáért! 

 

 
Orbánné Matus Erzsébet megnyitja a programot 

 

 
2. és 7. osztály műsora 

 
A szavalóversenyen iskolánk két tanulója részesült 

elismerésben, melyhez gratulálunk. 

V - VI. osztály Farkas László (különdíj). Felkészítő 

tanár: Farkasné Józsa Mária 

VII – VIII. osztály Borjús Barnabás (II. hely). 

Felkészítő tanár: Orbánné Matus Erzsébet 

 

 
Borjús Barnabás 

 
2014. 06.06. – 06.13. Horvátország 

2014. 06. 21. 8.30 óra Ballagás és tanévzáró 

Nemsokára vakáció! 

 

Hajdú Szilvia 

tagintézmény-vezető 
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MÉRFÖLDKŐ 
 

 
 

Az utolsó év a középiskolában minden végzős 

számára egy újabb mérföldkő. Egy év folyamán 

annyi változás történik az ember életében, hogy 

teljesen talán fel se fogja. Hirtelen felnövünk, nehéz 

döntéseket hozunk, és nagy súllyal rendelkező 

próbákat állunk ki. Minden egyes ilyen akadály és 

döntés meghatározza a további életünket. 

 Már szeptemberben elkezdődik az őrület. Sokan 

tesznek előrehozott érettségit, ami megkönnyíti 

kicsit az év végi vizsgákat. Egyrészt, mert eggyel 

kevesebb tantárgy miatt kell aggódnunk, másrészt 

mert ez ad egy kis tapasztalatot a továbbiakban.  

 A félév közeledtével egyre több esemény várt 

ránk. Szalagavató, jelentkezési lap elküldése, 

valamint az érettségire való jelentkezés. A 

szalagavató már egyfajta búcsúzás az iskolánktól 

és a 4 évtől, amit ott eltöltöttünk. Mindenkit nagy 

izgalommal töltött el ez az esemény, mivel már 

hetekkel előtte elkezdtünk készülni a táncokra. 

Mintha az idő felgyorsult volna, és az ünnepségnek 

már nyomát se látnánk. Már egyre kevésbé érezzük 

magunkat diákoknak, már egyre kevésbé tartozunk 

az iskolába. A neheze persze még hátra van.  

 A jelentkezési lapok kitöltése elég nagy gondot 

okozott. Már hónapokkal előtte elkezdtünk 

keresgélni az iskolák között. Melyik a számunkra 

legmegfelelőbb. Nehéz kérdés, talán az egyik 

legnehezebb. Eldönteni 18 évesen, hogy a további 

életedben mit szeretnél csinálni, nagyon nehéz. Ha 

már van elképzelésed szerencsés vagy, de még 

akkor is vannak kisebb bukkanók, amiket ki kell 

kerülni. Mivel a pontszámok folyamatosan 

változnak, senki nem lehet biztos a döntésében. A 

legrosszabb ebben talán a várakozás, mire kiderül, 

vajon felvettek-e. Nem jár kevesebb izgalommal az 

érettségi sem. A vizsgákra való jelentkezéskor már 

elkezd izgulni az ember – innen már nincs visszaút. 

Egy idő után azonban már csak azt kívánjuk, 

legyünk túl rajta. Mivel idén az év végi jegyek 

számítottak, ezért ez miatt még nagyobb volt a 

hajtás május közeledtével.  

 

 

Ezzel egyhuzamban azonban megkezdődtek a 

valódi búcsúzások tanároktól, iskolánktól. A sok 

tanulás mellett egy kis szórakozást jelentettek a 

szerenádok. Kicsit talán megfeledkezve az előttünk 

álló megpróbáltatásról, tudtunk még egyet az 

osztállyal ünnepelni.  

 Ezután következett a nagy esemény a ballagás. 

Ez miatt szüleink, rokonaik éppoly izgalomban 

voltak, mint mi. Mivel ezzel részben tőlük is 

búcsúzunk. Mindenki felöltötte ünneplőjét, és 

társába karolva utoljára még végigment az iskola 

falai között. Volt, aki sírt, volt, aki nevetett. Ezek a 

boldog és egyben szomorú arcok, amik 

élményekről árulkodtak, összeforrtak egy egésszé. 

Abban a pillanatban mindenki egyre gondolt. A 

búcsúzás gondolatára. Aztán megint minden 

felgyorsult. Egyszerre voltak ott barátok, rokonok, 

tanárok. Nekem személy szerint már a második 

ballagásom volt, mivel kollégista voltam és onnan is 

el kellett búcsúznom.  

 Szomorkodni viszont nem nagyon volt időnk, 

mivel pár napra rá megkezdődtek az érettségik. 

Szerintem az első nap volt a legnehezebb, akkor 

szembesültünk először a ténnyel, hogy mi most 

valóban érettségizünk. Az izgalom azonban nem 

tartott sokáig, és mire végeztünk a dolgozattal, már 

egészen meg is „barátkoztunk” vele. Ez így ment 

egészen az utolsó vizsgáig, ahol már talán semmi 

izgalom nem volt bennünk. Mikor vége volt, 

boldogan és felszabadultan hagytuk el az iskola 

épületét. Persze az eredmény miatt még van mit 

izgulni, de legalább egy dolgot már letudtunk. A 

szóbeli vizsgákig kicsit fel lehet lélegezni, és kicsit 

nyugodtabban lehet készülni rá. Az a furcsa az ilyen 

nagy lélegzetvételű dolgokban, hogy mennyit 

készül rá az ember, mennyi időt vár rá, és amikor 

megtörténik, pár óra alatt megszűnik az egész. 

Vége lesz, és talán már nem is tudjuk miért kellett 

ennyit várni rá.  

 Az, hogy éretté válunk-e nem tudnám 

megmondani, de az biztos, hogy megváltozunk. 

Egy év leforgása alatt leszünk felnőttek. Az, hogy ez 

mit is takar, megérteni csak az tudja, aki átéli, és 

őszintén mondom, életem legjobb 4 éve volt a 

középiskola. 

 Talán egészen el se kell búcsúznunk, talán nem 

is lehet. A gondolat, hogy új életünk lesz, rémisztő, 

de izgalmas is egyben. Elszakadni a régi 

megszokott társaságtól, a barátoktól és a helytől, 

ami egykor még teljesen ismeretlen volt számodra, 

ma már viszont lehunyt szemmel is végigjárnád – 

nagyon nehéz. Ezek a dolgok örökre benned 

maradnak, és évek múltán is boldogan fogsz 

visszagondolni rájuk.  

Gulyás Melinda 

 



MOZSGÓ                           2014. június 

  

11 
 

 SZULEJMÁN NYOMÁBAN 
A vetélkedősorozat utolsó állomásán, Mohácson is 

jól teljesített Mozsgó csapata, így az előkelő 4. 

helyezést érték el. A győztesek jutalma a pécsi 

Szent György Fogadó által felajánlott szállás, 

vacsora és reggeli. Az ötletes és izgalmas 

feladatokon keresztül Pécs, Szigetvár és Mohács 

török vonatkozású emlékeinek megismerése, a 

történelmi események átélése és megelevenítése 

volt a cél.  

A megmérettetésen összesen 40 csapat 160 

játékossal vett részt. A fotón, a feladatul kapott 

saját készítésű turbánban láthatóak a csapattagok 

Mohácson. 

Gratulálunk! 

B. A. 

 
 

 

 

 

 

Bensőséges ünnepség keretében köszöntötték az 

anyukákat, nagyszülőket május 9-én az óvodában. 

 
 
 

 
Mozsgóért csapat: Szijártó Erik, Horváth 
Bernadette, Doszpod Bálint, Doszpod Dávid 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PÉLDAKÉPEK 
 

Nem is tudom, manapság vannak-e példaképek?  

Úgy látom nem nagyon. Pedig egy jó példakép 

nagyon sokat segíthet egy fiatalnak. 

Régen volt már, amikor iskolás voltam, de még 

most is szívesen emlékszem vissza egykori 

osztályfőnökömre és román irodalom tanárnőmre, 

Szász (Balog) Rozáliára. Nekem ő volt a 

példaképem,  most is azt vallom, hogy nagyon 

sokat köszönhetek neki. Felnéztem rá, olyan 

akartam lenni, mint ő, hajlandó voltam többet és 

jobban teljesíteni. Minden szempontból meg 

akartam felelni.  Ez csak a hasznomra vált. 

Harmincnyolc év távlatából még mindig szívesen 

emlékszem azokra az időkre, amit a 

Gyergyócsomafalvi iskola falai közt töltöttem. 

Emlékszem az iskola kopott padjaira, a tanárok 

mosolygós arcára, az osztálytársaimra, akikkel az 

udvaron megvitattuk az élet nagy dolgait. 

Egyszerű kis falusi emberek voltunk és nagyon 

szerényen éltünk, de végtelenül boldogan. Ez 

annak volt köszönhető, hogy ilyen és ehhez 

hasonló emberek voltak a tanítóink. Amikor 

lehetőségem van hazamenni Erdélybe, mindig 

felkeresem a régi iskolámat és olyankor ismét 

diáknak érzem magam.  A kedvenc tanárnőmmel 

most is tartom a kapcsolatot (hála a facebooknak), 

sőt néhány éve találkoztunk is. Ezúton is 

szeretném kifejezni tiszteletemet és hálámat 

mindazért, amit tőle kaptam.                      

            B. A. 
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MOZSGÓ AZ ÉLMÉNYMAGAZINBAN 
 

A Baranya, Somogy és Tolna megye kulturális, 

turisztikai, természetvédelmi magazinja havonta 

jelenik meg a régióban, bemutatva, népszerűsítve a 

falvakat, programjaikat, kulturális rendezvényeket. 

Az Élménymagazin júniusi számában Mozsgóról, a 

Zselic ékszerdobozáról olvashatunk. Az olvasók 

megismerkedhetnek a község történetével, a 

természeti környezettel, de olvashatunk a 

fejlesztésekről, a gazdasági tevékenységekről is.  

Csemegézhetnek a Kakasfesztivál népszokásáról a 

kakasütésről, valamint részletes tájékoztatást 

kapnak az idei programról. 
 

A magazin elolvasható Mozsgó község honlapján 

www.mozsgo.hu valamint elérhető Mozsgó 

facebook oldalán is. A tiszteletpéldányok 

megtalálhatóak és olvashatóak a könyvtárban, a 

postán, a takarékban. 
 

A három oldalas megjelenésből, egy oldalon az 

Ebner családi birtokról készült képek népszerűsítik 

a mozsgói szőlőhegyet.  

 

P. É.  

 

 
 

 

http://www.mozsgo.hu/
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AZ EMBERÉLET 
FORDULÓI 
 

A múlt havi számban az 

asszonyokról, anyákról 

írtam, a gazdasszonyokról. 

Mostani számban a férfiak, 

apák, gazdák következnek. 

Nem könnyű de boldogság 

megírni a cikket az elmúlt 

hét után. A gyöngyösmelléki csapattal együtt 

három tanfolyamos csoportom végzett az elmúlt 

héten kertészetből, házi tartósításból, magyarán 

gazdálkodásból. Sokat tanultunk egymástól, voltak 

pár évtizede gyakorló háziasszonyok (eszembe se 

jutott, hogy én tanítom meg őket uborkát eltenni) és 

voltak huszonéves lányok, fiatal menyecskék, akik 

elpanaszolták milyen tartósítás nem sikerült nekik 

és megbeszéltük hogyan mi módon lehetne 

legközelebb talán jobban. Remélem tanultak 

valamit a fiatal lányok, menyecskék, és a multik 

vegyszeres bóvlija helyett saját egészséges ételt 

termelnek, készítenek majd. Én meg a tapasztalt 

(nem öreg) háziasszonyoktól tanultam, hogy egy 

későbbi valahol tartandó tanfolyamon többet tudjak 

tanítani. A jól sikerült vizsgák után megannyi „buli” 

azután a családban „születésnapi buli” és végül, de 

nem utolsó sorban „tejfakasztó buli”. Megszületett 

egy hete Győri Anna, így Sanya fiam is gazda lett! 

Ennyi bevezetés és magyarázkodás, no meg 

a tejfakasztó bulis pálinka után leírom a régi gazdát, 

akit nem biztos, hogy legalább szellemiségében ma 

is követni kéne. Ahogy a múlt havi számban írtam, 

az asszony birodalma a kapuval ért véget, a gazda 

birodalma onnét kezdődött. A gazda feladata, tiszte 

volt a határban, a kintlévőségben határozni, 

dolgozni. A régi parasztember hatalmas tudással 

rendelkezett. A paraszt kifejezés a szocialista 

rendszerben kapott pejoratív értelmet „a buta 

paraszt”. A ma hajnali rádióműsor szerint 

négyszázezer parasztgazda ellen volt az ötvenes 

években bírósági („népbírósági”) per. (Zárójelben 

jegyzem meg ma három- négyszázezerre teszik a 

gazdálkodók számát.) A gazda tudta mikor kell a 

földjét művelni és milyen módon. Teljes 

összhangban volt a természettel, nem akarta 

leigázni, kihasználni, „megerőszakolni”. A természet 

része akart lenni a nagycsaládjával együtt! Szalai 

László dr. a két világháború közt fogalmazza meg 

szépen „Azok, akik a szabadban élnek, akik a 

természet szépségeit folyton látják, eredményes 

munkát az időjárástól várnak,- azok közelebb érzik 

magukat a jó Istenhez, mint mások…” Az igazi 

gazda rajongásig szerette a földet, élete volt a föld, 

nem a profitszerzés eszköze. 1945 tavaszán Vas 

megyében az orosz, magyar-német frontvonal két 

ágyútüze közt szántó gazdát megkérdezik „- hogy 

mer az ágyútűz közepette szántani? -  Mert itt van 

az ideje! Öreg Molnár Jóska barátom elbeszélése 

szerint vizsgáit letéve boldogan mondta 

öregapjának (ő nevelte, mert édesapja soha nem 

tért vissza a „málenki robotról”) „öregapám nekem 

már van célom!” Amikor öregapja részéről elmaradt 

a várt lelkesedés, sértve érezte magát. Másnap 

vihar közeledtével mentek szénát gyűjteni és ő 

megkérdezte miért mennek ki? „Mert a gazdának 

ezen világon nem célja, hanem dolga van!” Az 

elmúlt években írtam az évkörről, az állatövi 

tizenkettes rendszerről. A gazdának tudni kellett, 

hogy a nap járásától függően mikor, minek van 

ideje. A rövid- vagy hosszúnappalos növények 

mikor vethetők. (Ma már sokan nem tudják, nem is 

értik: „áprilisi árpa, maradjon a zsákban”. A tavaszi 

árpa áprilisba vetve már nem fejlődik jól. Azt is 

tudnia kellett, hogy a hold emeli a vizet, és fát nem 

vágott ki holdtölte közelében, mert sok volt benne a 

víz. Az asszonyokra visszatérve: a gazdasszony is 

azt a kotlóst hagyta, amelyik újholdra keltette a 

csibéket. A világmindenséghez igazították életüket, 

egész évi munkájukat. A gazda tette a dolgát egész 

évben szinte az év minden napján, hiszen a jószág 

minden nap enni akart, minden nap meg kellett 

etetni. Aki módosabb gazda volt és cselédet, 

napszámost tudott tartani, ezek felfogadása is az ő 

feladata volt. A fogadás az újévvel kezdődött, 

idénymunkára Szt. György napkor vagy aratásra 

Péter-Pálkor. Hallottam emberekről (családokról) 

akik a bérmunkából idővel földet, (földecskét) 

vettek és gazda lett belőlük. A földművelésnek – 

mint a régi világban mindennek, megvolt a maga 

rítusa. Egy példát írok csak le a múlt időből. A búza 

vetése napkeltekor kezdődött, az előző év 

adventjében (karácsony előtti böjt) szőtt abroszból. 

A felkelő nappal szembe szórta a gazda a magot, a 

felkelő nap fényétől lett „aranyos” a mag. Vetni 

mezítláb vetettek, de nem azért mert a csizmával 

spóroltak, hanem mert az „édes anyaföldet” nem 

taposták csizmával. A föld közepén keresztet 

szórtak, kijelölve a búzatábla közepét. Aratási példa 

(4-5 évvel ezelőtti). A közeli Visnyeszéplakon az 

ünneplőbe öltözött asszonyok imádkoztak, 

megköszönve a termést, sarlóval elkezdték az 

aratást (a középkorig asszonyok arattak sarlóval), 

Jézus kévét kötöttek (egy maroknyi búzakéve 

szalaggal átkötve). A Jézuskévének az őszi 

vetéskor lesz újra szerepe: az ebből kimorzsolt 

szemekkel „szentelik” a vetőmagot, a szalmájából 

szenteste „ágyaznak Jézusnak”. Az ősi időben, a 

mérleg időszakában a gazda „mérlegelt”, elég-e a 

megtermelt termény, a tenyésztett jószág a 

következő évre a családnak. Persze ne sajnáljuk a 

gazdát, a gazdaasszonyt a dolga és felelőssége 

miatt. Számos ünnepeikről egyéb szokásaikról a 

következő számban írok.    

    Győri Sándor 
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NÉPI HÓNAPSOROLÓ JÚNIUS 
     

Nevét sokak szerint a római köztársaság alapítója, 

Junius Brutus nyomán kapta. Mások a Jupiter 

feleségét, Juno istennőt tekintik a hónap 

„névadójának”. Ha júniusban jó az idő, bőséges 

termés lesz, az estéken röpködő denevérek forró, 

száraz időt jeleznek, ha a fecskék a talaj közelében 

szállnak, hamarosan eső várható. Júniust nyárelő 

hónak Szent Iván havának nevezték. 

 
 

Csukás István: 

A kedves kis napsugár 

Most sokáig veletek 

maradok, kisgyerekek! 

Fussatok ki a rétre, 

száz virággal terítve, 

rózsa, zsálya margarét, 

tarkabarka lett a  rét! 

     Június néz: merre jár 

                  a kedves kis napsugár? 
    

 Június 8. Medárd 

Ha ezen a napon esik, akkor 40 napig fog esni, ha 

viszont száraz az idő a folytatás is hasonló lesz. A 

bukovinai magyarok szerint e napon kezdődött az 

özönvíz, és akkor is 40 napig esett. Ha Medárd 

napján süt a nap, akkor édes lesz a bor, ha esik, 

akkor savanyú. 
     

Június 8-9. Pünkösd 

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn 

tartott a keresztény ünnep, a Szentlélek eljövetelét 

ünnepeljük e napokon. A pünkösd elnevezése a 

görög „ötvenedik” szóból származik, ugyanis ez az 

ünnep húsvét utáni 50. napon kezdődik. Időpontja 

változó, május 10-e és június 13-a közé eshet. 

Pünkösdi királyválasztás: Ez a szokás a 17.-18. 

század óta ismert, még közmondás is van hozzá: 

„Rövid, mint a pünkösdi királyság”. A pünkösdi 

király címet a pünkösdkor rendezett ügyességi 

verseny nyertese vehette át.  

Párválasztó szokások: Egyes vidékeken a legények 

egy szál pünkösdi rózsát csempésztek a 

kiválasztott lány ablakába.   

Pünkösd napjára minden felébred. Abbahagyja a 

lusta a nyújtózást, ember és állat párt keres. 

Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong és zsibong 

az élet. Jól tudták a régiek ilyenkor meg kell egy 

pillanatra állni, a nagy nyári munkák előtt ünnepelni 

kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő 

termésért, gyermekáldásért. 
 

Június 10. Margit nap 

Margit napján IV Béla király lányára, a vértanúságot 

szenvedett Szent Margitra emlékezünk. Róla kapta 

a nevét a Nyulak szigete, a mai Margit sziget. A 

néphagyomány szerint ezen a napon nem ajánlott 

kinyitni az ablakot, mert sok légy lesz egész évben. 

Egyes helyeken Retkes Margit néven emlegetik, 

mert ezen a napon vetik el a retket, hogy jó gyenge 

maradjon. Ez a tyúkültetésre legalkalmasabb nap. 
    

Június 13. Páduai Szent Antal napja 

Láncon hajtották a jószágot, miközben a gazda 

mondta: „legyetek erősek, mint a vas, tartsatok 

össze, mint a lánc, s Páduai Szent Antal őrizzen 

meg a vadállatoktól”. Ehhez a naphoz kapcsolódik 

Szent Antal tüze, az orbánc gyógyítása 

ráolvasással. Férjjóslás az egész nap kenyéren és 

vízen böjtölő lány éjfélkor átlépi az ágyat, gyertyát 

gyújt, tükröt tesz maga mellé, megleli 

jövendőbelijét.  
    

Június 24. Szent Iván nap 

A nyári napforduló ünnepe, a szertartásos 

tűzgyújtás egyik jeles napja. A tűz tisztító, 

gonoszűző erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván-

napi tűzugrásos szokásnak. A szertartásos 

tűzugrásnak egészség és szerelemvarázsló célzata 

is volt. 
 

„Új tüzet ugornak, testük gúzsba fonták 

Holdharmatos füvön felgyűrik a szoknyát. 

Holdvilág suhogtat, ring sudár hárfa. 

Földi vágy fuvalma indul aratásra.” 

Lázáry René Sándor 
 

Június 29. Péter – Pál nap 

A magyar nyelvterületen általában úgy tartották, 

hogy a búza töve ezen a napon megszakad, 

kezdődhet az aratás. A Csallóközben Péter-Pál 

napjához fűződik az a hiedelem, hogy amelyik 

legény vagy leány elsőnek hallja meg a harangszót 

e napon, az év végéig megnősül vagy férjhez megy. 
 

Forrás: Magyar néprajz www.mwk.niif.hu 

 www.jelesnaok.oszk.hu 

 www.hoxa.hu 

Kántor Éva 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Június 
     

      8. vasárnap 11.30 h 

    14. szombat   17.00 h 

    21. szombat   17.00 h 

    28. szombat   17.00 h 

 

http://www.mwk.niif.hu/
http://www.jelesnaok.oszk.hu/
http://www.hoxa.hu/
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ANGOL OKTATÁS MOZSGÓN 
 

 
 

Még tavaly kaptuk a lehetőséget, hogy Mozsgón 

angol nyelvoktatásra lehet jelentkezni, ami 

márciusban indult el. Rögtön kaptam az alkalmon. 

Ugyan évekig tanultam angolt, és érettségi vizsgám 

is van belőle, de tinédzserként annyira komolyan 

nem foglalkoztatott az idegen nyelv tanulás és 

annak előnyei. Úgyhogy azt hiszem, az előbbi 

kijelentést helyesbíthetem is, nem tanultam, csak 

tanítottak.  

Szóval most belevágtam, és időmhöz, 

valamint energiámhoz mérten igyekszem komolyan 

venni. Idegen nyelvet csak úgy lehet tanulni, ha nap 

mint nap foglalkozunk vele. Nehéz, hiszen 

mindannyian, akik részt veszünk ezen a 

tanfolyamon, munka mellett csináljuk, de ezt 

vállaltuk.  

 
 

Minden hétfőn és szerdán délután öt órától 

este nyolc óráig koptatjuk a padokat és igyekszünk 

megtanulni az újdonságokat vagy felfrissíteni a már 

megtanultakat. Én előtanulmányaim ellenére sok 

újat hallottam és tanultam.   

Mindenki más okból jelentkezett. Van, aki új 

ismeretek megszerzésére, van, aki egy esetleges 

nyaralás miatt, hogy külföldön meg tudjon szólalni, 

vagy én a magam részéről, lendületnek a 

nyelvvizsga felé. De a cél egy: megtanulni angolul.  

Nehézségek mindig vannak, de ezeken át 

kell lendülni és a kitűzött célt lebegtetni a szemünk 

előtt. Minden egyes alkalom után okosabbak 

leszünk, újabb ismerettel bővül akár a szókincsünk, 

akár az elménk. Semmiképpen sem hasztalan, ha 

tanulunk.  

Én örülök, hogy jelentkeztem erre a 

tanfolyamra, és nem bántam meg. Az idegen 

nyelvismeret a mai világban nagyon fontos és 

hasznos. Ki tudja, ha már angolul jól tudok, talán 

megismerkedem egy másik idegen nyelvel is. Én 

mindenkinek csak ajánlani tudom ha lehetősége 

van rá bővítse ismereteit akár autodidakta módon 

otthon, akár egy hasonló tanfolyamon. Ha 

komolyan veszi és lelkiismeretesen foglalkozik vele, 

abból baj nem származhat.  

                                                                        

    Good Bye  

Tormási Viki 

 

 

POROVICA KUPA 

A kultúrházban és a rendezvényteremben került 

megrendezésre a 2014. május 11-én a Porovica 

Kupa.  

A Művelődési Házban 14 profi csapat és 7 amatőr 

páros részvételével zajlott az asztalitenisz verseny. 

A profiknál I. helyezett Heissz József és Papp 

Endre Pécs. 

 
 
 

Az amatőröknél párosban I. helyezett a mozsgói 

Hegyháti József és Kolovics Tamás.  

A Rendezvényterembe zajlottak a sakk mérkőzések 

hat csapat részvételével. Komlóról érkezett egy 

játékos, aki szimultán játékot mutatott be. 

Köszönet Szabados Zoltánnak a 70 főre való 

főzésért. 
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A bajnokság a www.bmlasz.hu internetes portálon követhető. 

Baranya megyei III. osztály felnőtt Czibulka csoport 
2013/2014. évad 
tavaszi forduló 

Májusi mérkőzések 
 

26. forduló 2014.05.10. (Szombat) 
 

              Mozsgó – Szabadszentkirály 5-0 
 

       Góllövők: Szarvas Bence (2), Horváth 

Benjamin (2), Szili Péter 
 

27. forduló 2014.05.18. 17:30 (Vasárnap) 
 

              Szentlászló – Mozsgó 1-3 
 

       Góllövők: Horváth Benjamin (2), 

Szarvas Bence 
 

28. forduló 2014.05.24. (Szombat) 
 

              Mozsgó – Bükkösd 2-1 
 

       Góllövők: Lengyeltóti Tamás, Wágner 

Zoltán 

 

 

Júniusi mérkőzések 
 

29. forduló 2014.06.01. (Vasárnap) 
 

                Egerág - Mozsgó    0-3 
 

      Góllövők: Csutak Tamás (öngól), 

Lengyeltóti Tamás, Szarvas Bence 
 

30. forduló 2014.06.08. (Vasárnap) 17:30 
 

                Mozsgó – Szentlőrinc 

 

Góllövő lista: 
 

1. Horváth Benjamin 35 gól 
 

2. Szarvas Bence 24 gól 
 

18.  Zsigmond Bálint 12 gól 
 

30.  Lengyeltóti Tamás 8 gól 
 

     

 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com
http://www.bmlasz.hu/

